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MEDLEMSAVGIFT

DAGORDNINGSPUNKT 27

Motion nr 14
Införande av studiemedlemskap

Från Livsklubben Kronfågel AB, Valla

Medlemsavgiften baseras på bruttoinkomst per månad. Personer som 
har tillfälliga jobb (sommarjobb, studerande som arbetar på lov etc.) 
tycker ofta att det är mycket pengar att betala när de jobbar så liten del 
av året.   

Livsmedelsarbetareförbundet bör se över möjligheten att införa ett 
studiemedlemskap med reducerad avgift, för de som studerar på hög-
skola eller universitet och som jobbar extra inom livsmedelsindustrin.  

Det här förslaget skulle locka även studerande att bli medlemmar, vil-
ket skulle gynna både dem själva när de får ökad trygghet och förbundet 
som skulle få fler medlemmar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs inför en kategori i skalan för medlemsavgifter med reducerad 

avgift, riktad till studenter som arbetar extra inom livsmedelsindu-
strin.

Motion nr 15
Ungdomsrabatt på medlemskap

Från Livsklubben Gunnar Dafgård AB, Källby

Ungdomar är en av de grupper som är mest utsatta på arbetsmarknaden. 
Ungdomar som inte går med direkt är betydligt svårare att värva senare. 
Unga under 20 år har inte rätt till a-kassa vilket är orättvist då de beta-
lar lika mycket för medlemskapet. För att lättare få med ungdomar i vår 
förening borde medlemmar under 20 år få rabatt på a-kassan så länge 
som a-kassan har en åldersnivå.   

Vi ser också att många visstidsanställda unga är oroliga över sin 
inkomst, och vågar inte gå med i vår fackförening för de är rädda för att 
inte få förlängt eller timmar nästa månad. Därför borde vi även ha en 
rabatt på medlemskap för dem som är visstidsanställda och under 30 år.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ungdomar har en rabatt som är likvärdig a-kassans kostnad 
att visstidsanställda ungdomar under 30 år får rabatterad medlemsav-

gift.
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Motion nr 16
Inträdeserbjudan på avgiften

Från Stefan Pettersson, Michael Lidman, Almir Cerim, Pernilla Ro-
sengren och Kellie Bernal, Lantmännen Unibake Sweden, Örebro

Det är viktigt att vi blir flera för tillsammans är vi starka. I rådande tider 
när vi har en nedåtgående trend av medlemmar så föreslår vi att man 
gör ett erbjudande på avgiften för att locka nya. Erbjud alla nya med-
lemmar 3 månader fri inträdesavgift exklusive avgiften för a-kassa.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att erbjuda nya medlemmar gratis inträde exklusive a-kassa 
att erbjudandet ska gälla de 3 första månaderna.

Motion nr 17
Reducerad medlemsavgift för nya medlemmar

Från Livsklubben Atria Sweden, Sköllersta

Det är en ständig fråga om hur vi kan öka medlemsgraden på vår fina 
förening. Vi medlemmar och förtroendevalda kämpar hela tiden för att 
värva medlemmar och det gör vi bra.   

Men många nyanställda, speciellt ungdomar har svårt att vara med 
utan att ha någon fast inkomst på grund av visstidsanställningar, sä-
songsanställningar och vikariat de blir erbjudna på dagens arbetsmark-
nad. Ofta kan de få några dagar eller en till två veckors anställning i 
taget. Då är det svårt att övertyga dem att gå med och betala enligt de 
nuvarande avgiftsklasserna.  

Tack vare en liknande kongressmotion tillsatte kongressen en utred-
ning och ändrade avgiftsklasserna. Genom denna ändring har vi lättare 
kunnat värva medlemmar och även om de inte är kvar på arbetsplatsen 
är de kvar som förbundsmedlemmar.  

Nu vill vi gå framåt och ge möjlighet till de som har kortare anställ-
ningar en bättre möjlighet att organisera sig, utan att det blir för dyrt.  

För att underlätta att organisera alla nyanställda på Livs kollektivav-
talsområde, måste vi vara kreativa och hitta nya vägar att organisera.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att tillsätta en ny utredning för att hitta en lämpligt reducerad avgifts-

klass för nya medlemmar under de tre första månaderna 
att förslaget presenteras på ett förbundsmöte.

Motion nr 18
Premie för trogna medlemmar i Livsmedelsarbetareförbundet

Från Livsklubben Kronfågel AB, Valla

För att Livsmedelsarbetareförbundet ska växa behövs nya medlemmar. 
Men förbundet måste även behålla medlemmar. För att premiera långa 
medlemskap bör förbundet uppmuntra sina medlemmar på olika sätt.   
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Ett sätt att uppmuntra medlemmarna är att införa en stege där med-
lemmarna premieras med en avgiftsfri månad efter ett antal års medlem-
skap, och att stegen sedan ökar och ger fler avgiftsfria månader med ett 
visst antal års mellanrum.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs inför en premiestege som innehåller avgiftsfria månader, för att 

uppmuntra långvariga medlemskap 
att de avgiftsfria månaderna infaller med början den månad som med-

lemmens årsdag för medlemskap infaller.

Motion nr 19
Lika medlemsavgifter för alla pensionärsmedlemmar

Från Livsklubben Atria Sweden, Sköllersta

Ibland kan de flesta av oss känna att det är skönt att gå i pension när 
man jobbat och slitit ett helt arbetsliv.  

Även om man är ålderspensionär kan man fortsätta vara medlem i 
föreningen, för en reducerad avgift för den som varit med i föreningen 
tidigare.  

Dagens pensionärsmedlemsavgift är 132 kr/mån med hemförsäkring 
och fritidsolycksfall. Det tycker vi är bra. 

Men de medlemmar som ofrivilligt blivit pensionärer på grund av 
sjukdomar eller arbetsskador är också pensionärer, men inte ålderspen-
sionärer. De tillhör sjukpensionärer eller förtidspensionärer. 

I vår fina förening måste vi kunna ge samma möjlighet för andra ka-
tegorier pensionärer att också fortsätta vara medlemmar i föreningen för 
samma medlemsavgift som ålderspensionärer. De medlemmarna har det 
svårt ekonomiskt med dagens ersättningar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att tillsätta en utredning för att se över medlemsavgiften för sjukpensio-

närer och förtidspensionärer
att utredningens resultat presenteras på förbundsmöte 
att medlemsavgiften ska likställas som ålderspensionärer.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 14,  
15 andra att-satsen och 16–19

I motion 14 föreslår motionären

att Livs inför en kategori i skalan för medlemsavgifter med reducerad 
avgift, riktad till studenter som arbetar extra inom livsmedelsindu-
strin.

I motion nummer 15 andra att-satsen föreslår motionären

att visstidsanställda under 30 får en rabatterad medlemsavgift.
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I motion nummer 16 föreslår motionären

att erbjuda nya medlemmar gratis inträde exklusive a-kassa 
att erbjudandet ska gälla de 3 första månaderna.

I motion nummer 17 föreslår motionären

att tillsätta en utredning för att hitta en lämpligt reducerad avgiftsklass 
för nya medlemmar under de 3 första månaderna 

att förslaget presenteras på ett förbundsmöte.

I motion nummer 18 föreslår motionären

att Livs inför en premiestege som innehåller avgiftsfria månader, för att 
uppmuntra långvariga medlemskap 

att de avgiftsfria månaderna infaller med början den månad som med-
lemmens årsdag för medlemskap infaller.

I motion nummer 19 föreslår motionären

att tillsätta en utredning för att se över medlemsavgiften för sjukpensio-
närer och förtidspensionärer

att utredningens resultat presenteras på förbundsmöte 
att medlemsavgiften ska likställas som ålderspensionärer.

2001 beslöt Livsmedelsarbetareförbundets kongress att lämna procent-
avgiftssystemet som införts på kongressen 1981. Skälet var att många av 
våra medlemmar protesterade mot att de skulle betala en allt högre del 
av medlemmarnas samlade kostnader för verksamhet och försäkringar. 
Ca 50 procent av medlemskåren hade under åren sedan införandet av 
procentavgift fått antingen reducerad eller helt avskaffad avgift under 
hela eller delar av året.

Kongressen 2001 ansåg att medlemsavgiften till Livs skulle betrak-
tas som en normal avgift till föreningen och inte något som liknade en 
beskattning som endast skulle bäras av ca hälften av medlemskåren.

I motionerna 15 andra att-satsen, 16, 18 och 19 föreslår motionären 
att visstidsanställda under 30 ska ha en rabatterad medlemsavgift, att 
nya medlemmar enbart betalar a-kasseavgift, införande av avgiftsfria 
månader samt förändrad avgift för sjukpensionärer och förtidspensionä-
rer.

Under åren sedan byte av avgiftssystem har förbundet från tid till 
annan fått olika förslag om avgiftsnedsättning för olika grupper av 
medlemmar. Förbundsstyrelsen uppfattning är att medlemsavgiften ska 
bäras av alla medlemmar oavsett lön eller social status. Undantag från 
att betala avgift ska inte medges utan avgiften ska motsvaras av den vid 
tillfället månatliga inkomsten genom klassindelning, en medlem kan be-
gära att bli flyttad till en lägre avgiftsklass om inkomsten stadigvarande 
blir sänkt. Oavsett orsak för detta.

Förbundsstyrelsens uppfattning är att en uppdelning i medlemskapet 
utifrån anställningsform, ålder eller var vi är i vårat yrkesverksamma 
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liv är förkastligt med hänvisning till att medlemsavgiften till Livs är en 
solidarisk avgift för våra gemensamma behov oavsett var vi befinner oss 
som livsmedelsarbetare.

Dock gjordes ett undantag 2007 efter att regeringen Reinfeldt höjde 
medlemmarnas finansiering av a-kassan genom införande av den s k ar-
betslöshetsavgiften för att minska statens kostnader för utbetald arbets-
löshetsersättning. Vi tillät av solidaritet med våra arbetslösa kamrater 
inte en uppdelning av avgiften i a-kassa och förbundsavgift utan häv-
dade att medlemskap i Livs också innebar medlemskap i vår a-kassa och 
finansiering av densamma. Däremot tvingades vi acceptera att medlem-
mar som inte skulle kunna få del av a-kassan på grund av t ex avtalspen-
sion, skulle kunna ansöka om och befrias från denna del av avgiften.

När den nuvarande socialdemokratiskt ledda regeringen tillträtt 
avskaffades de orättvisa finansieringsreglerna och finansieringen av 
a-kassan ändrades till hur den var före regeringen Reinfeldt. Dvs att 
kostnader för arbetslöshetsersättning i första hand ska bäras solidariskt 
via en allmän beskattning. A-kassa är en solidarisk fråga och förbundet 
anser att denna ska bäras av medlemmarna på ett solidariskt vis. 

I motionerna 14 och 17 vill motionären att vi ska utöka avgiftsklas-
serna och ha fler klasser i de lägre inkomstintervallerna. Förbundssty-
relsen delar inte motionärens syn. Problemet är identifierat och för-
bundsstyrelsen har ett förslag på nya avgiftsklasser för att få en bättre 
spridning och att medlemsavgiften ska upplevas mera rättvist. När av-
giftssystemet infördes hade det fyra klasser med ca 25 % av medlemmar-
na fördelade inom varje klass vilket har visat sig varit svårt att vidhålla 
men förbundsstyrelsens uppfattning är att en majoritet av medlemmarna 
ska klassificeras i mittregionen av en avgiftstabell, idag ligger en majori-
tet i den övre regionen. 

Vi kan dessutom konstatera att subvention av medlemsavgiften 
prövats i en del andra förbund. Erfarenheterna är att det inte nämnvärt 
hjälper till att rekrytera, organisera och behålla medlemmarna på sikt.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motionerna 14, 15 andra att-satsen, 16, 17, 18 och 19.

DAGORDNINGSPUNKT 28

Motion nr 15
Ungdomsrabatt på medlemskap

Från Livsklubben Gunnar Dafgård AB, Källby

Ungdomar är en av de grupper som är mest utsatta på arbetsmarknaden. 
Ungdomar som inte går med direkt är betydligt svårare att värva senare. 
Unga under 20 år har inte rätt till a-kassa vilket är orättvist då de beta-
lar lika mycket för medlemskapet. För att lättare få med ungdomar i vår 
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förening borde medlemmar under 20 år få rabatt på a-kassan så länge 
som a-kassan har en åldersnivå.   

Vi ser också att många visstidsanställda unga är oroliga över sin 
inkomst, och vågar inte gå med i vår fackförening för de är rädda för att 
inte få förlängt eller timmar nästa månad. Därför borde vi även ha en 
rabatt på medlemskap för dem som är visstidsanställda och under 30 år.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ungdomar har en rabatt som är likvärdig a-kassans kostnad 
att visstidsanställda ungdomar under 30 år får rabatterad  

medlemsavgift.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 15 första att-satsen

I motion 15 första att-satsen föreslår motionären

att ungdomar har en rabatt som är likvärdig a-kassans kostnad

Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomst-
bortfallsförsäkring.

Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som är medlem i 
en inkomstrelaterad arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som 
gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning. Ersättningen lämnas 
tidigast den dag den arbetslöse fyller 20 år. Taket i grundförsäkringen är 
365 kronor per dag.

Ersättning enligt inkomstrelaterad försäkring har ingen nedre ål-
dersgräns men kräver att du uppfyller arbetsvillkor och medlemsvillkor, 
arbetat minst 60 timmar/kalendermånad i 6 månader inom ramen för 12 
månaders medlemskap.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 15 första att-satsen besvarad.

DAGORDNINGSPUNKT 29

Motion nr 20
Alla medlemmar ska ha möjlighet att få medlemsavgiften på 
e-faktura

Från Livsklubben Cloetta Sverige, Ljungsbro

Det är viktigt för våra medlemmar att de ska kunna välja betalsätt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att man ska kunna välja e-faktura, autogiro eller faktura på inträdes-

blanketten 
att man ska kunna ändra betalsätt på hemsidan genom inloggning med 

bankid.
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Motion nr 21
Betala medlemsavgiften via autogiro eller e-faktura

Från Livsklubben Gunnar Dafgård AB, Källby

Om fler medlemmar betalar medlemsavgiften via autogiro eller e-faktura 
minskar administrationsavgiften för pappersfakturor. Vi minskar också 
miljöpåverkan med mindre transporter och utsläpp.   

Därför vill vi att förbundet verkar för en sänkt medlemsavgift om vi 
får fler medlemmar som betalar sin avgift via autogiro eller e-faktura.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att förbundet verkar för en sänkning av medlemsavgiften om fler med-

lemmar betalar sin medlemsavgift via autogiro eller e-faktura.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 20 och 21

I motion nummer 20 föreslår motionären

att man ska kunna välja e-faktura, autogiro eller faktura på inträdes-
blanketten 

att man ska kunna ändra betalningssätt på hemsidan genom inloggning 
med bankid.

I motion nummer 21 föreslår motionären

att förbundet verkar för en sänkning av medlemsavgiften om fler med-
lemmar betalar sin medlemsavgift via autogiro eller e-faktura.

Möjlighet att välja autogiro som betalningssätt finns redan idag på inträ-
desansökan. I de fall medlemmen inte väljer autogiro så blir betalnings-
sättet pappersfaktura per automatik.

Möjlighet att lägga till e-faktura har endast den enskilde och är en 
fråga som förbundet inte äger. Den enskilde har dock möjlighet att via 
sin internetbank ändra betalningssätt.

Förbundets uppfattning är att det rent ekonomiskt är en fördel för 
både förbundet och den enskilde om avgiften dras via autogiro men då 
en stor del av medlemskåren redan i dag betalar med autogiro blir inte 
effekten så stor vid byte från e-faktura/pappersavi till autogiro.
Autogiro 20 594 (varav pensionärer 2 782)
E-faktura 2 383 (varav pensionärer 126)
Pappersavi 3 936 (varav pensionärer 1 074)

Kostnaden 2020 för respektive betalsätt är för autogiro 0,30 kr, för e-
faktura 3,60 kr samt för pappersavi 7,54 kr.

Kostnaden för inbetalda medlemsavgifter skulle minska med 36 360 
kr/mån under förutsättning att samtliga som betalar via e-faktura eller 
bankgiroavi idag byter till autogiro.

Slår vi ut den kostnaden per medlem skulle avgiften kunna sänkas 
med 1,35 kr/medlem per månad.
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Förbundets uppfattning är att samtliga medlemmar ska informeras 
om fördelarna med att välja autogiro som betalningssätt för medlems-
avgiften då besparingen för kollektivet är 36 360 kr/mån, det förenklar 
administrationen samt att risken för missad inbetalning och därmed 
avbrott i medlemskapet minimeras.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 20 och 21 besvarade.

FÖRSÄKRINGAR

DAGORDNINGSPUNKT 57

Motion nr 73
100 % medlem. Pension – Försäkringar - a-kassa

Från Livsklubben Pågen AB, Malmö

När vi går med på ändringar på arbetsmarknaden så ska medlemskapet 
hänga med hela vägen. Tyvärr så gör det inte det i dagsläget. Man påstår 
att vi har valmöjlighet att jobba till 67 men det är inte sant. Den genom-
snittlige medlemmen i Livs jobbar till 55 års ålder innan kroppen börjar 
protestera. Den som är lyckligt lottad orkar hanka sig fram till 65, men 
för många tar det slut långt innan dess. 

Välfärden har gått förlorad då högern tagit bort viktiga grundpelare 
och ersatt dessa med försämringar som man kallar för Valmöjlighet 
(Beroende på vad du har i plånboken), Flexibilitet, (Du kan få jobba, 
men bara när vi behöver dig), Konkurrenskraft. (Vi kan hitta billigare 
arbetskraft i andra änden av världen … eller till och med be dem komma 
hit och jobba för en liten peng). Det är modernt slaveri! 

Som fackförbund måste vi vara mer på tårna när det görs förändring-
ar av det här slaget. Om man ändrar i den ena änden så ska man även 
kunna ändra i den andra. Arbetsgivaren slipper betala pension de sista 
två åren då det är ”frivilligt” att jobba till 67 år. Samtidigt äger de rätten 
att bedöma om du får jobba eller inte till 67. 

Vi har ett pensionssystem som är byggt på spel och falska förhopp-
ningar. Handen på hjärtat! Hur många i vårt samhälle kan hantera 
aktier eller fonder? Trots att vi jobbar och sliter så är vi inte garanterade 
att få tillbaka våra pengar. Och så påstår man att man vill bekämpa 
spelberoende i vårt land? Det hänger inte ihop? Var finns solidariteten?

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs ska verka för att a-kassan ska gälla fram till 67 år
att Livs ska verka för att arbetsgivaren ska fortsätta betala pension från 

första dagen vi börjar jobba till sista dagen vi jobbar 
att Livs ska verka för att våra AFA försäkringar ska gälla till 67 år.
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Motion nr 74
Avtalsförsäkringar och avtalspension

Från Livsklubben AB Stadex, Malmö

I takt med att Sveriges riksdag beslutar om höjningar av pensionsåldern 
och ökar möjligheterna att arbeta efter 65 års ålder innebär det att olika 
avtalsförsäkringar upphör att gälla. 

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs ges i uppdrag att verka för att LO tillsammans med Svenskt 

Näringsliv anpassar alla avtalsförsäkringar och avtalspension till de 
nya omständigheterna.

Motion nr 75
Avtalsförsäkringars gällande vid ordinarie arbete utfört av äldre 
(65+ år)

Från Livsklubben Arla Foods, Kallhäll

Eftersom det blir vanligare att folk arbetar efter 65 år bör avtalsförsäk-
ringarnas åldersgräns tas bort.  

Vi föreslår att kongressen beslutar
att arbetande 65 + år ska omfattas av avtalsförsäkringarna även efter 

de fyllt 65 år så länge de fortfarande arbetar med ordinarie arbete i 
företag med kollektivavtal 

att Livsmedelsarbetareförbundet tar denna motion och för den vidare 
såsom sin egen motion till LOs representantskap och/eller LOs kon-
gress.

Motion nr 76
Medlemsolycksfallförsäkring

Från Livsklubben Gunnar Dafgård AB, Källby

Vi betalar premier till våra fackliga försäkringar hela vårt yrkesverk-
samma liv. Medlemsolycksfallförsäkringen upphör att gälla när vi fyller 
65 år. Nu är det många som väljer att jobba längre än 65 års ålder och 
därför behöver försäkringen gälla så länge vi är yrkesverksamma.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att vi ska ha ett fullgott försäkringsskydd så länge vi är yrkesverk- 

samma.



Sid 14   HEMOmvärlden

Motion nr 77
Motion angående höjd ålder i socialförsäkringarna

Från Livsklubben Gunnar Dafgård AB, Källby

Sveriges riksdag har tagit beslut om att vi ska arbeta längre och höja 
pensionsåldern. Det är viktigt att alla våra socialförsäkring samt a-kas-
san följer med och har samma tidsgräns som pensionsåldern.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att socialförsäkringarna 

samt a-kassan följer åldersnivån i pensionsreglerna.

Motion nr 78
Rätt till a-kassa efter 65-års ålder

Från Livsklubben Gunnar Dafgård AB, Källby

Rätten till ersättning från a-kassa arbetar vi ihop så länge som vi betalar 
till den. Ska pensionsåldern höjas, då borde rätten till ersättning från a-
kassan följa med tills den lagstadgade allmänna pensionen slår i oavsett 
vad regeringen beslutar för ålder.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs verkar för rätt till a-kassa tills den lagstadgade pensionen börjar 

gälla.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 73 – 78

I motion 73 föreslår motionären

att Livs ska verka för att a-kassa ska gälla fram till 67 år
att Livs ska verka för att arbetsgivaren ska fortsätta betala pension från 

första dagen vi börjar jobba till sista dagen vi jobbar 
att Livs ska verka för att våra AFA-försäkringar ska gälla till 67 år.

I motion 74 föreslår motionären

att Livs ges i uppdrag att verka för att LO tillsammans med Svenskt 
Näringsliv anpassar alla avtalsförsäkringar och avtalspension till de 
nya omständigheterna.

I motion 75 föreslår motionären

att arbetande 65+ år ska omfattas av avtalsförsäkringarna även efter 
de fyllt 65 år så länge de fortfarande arbetar med ordinarie arbete i 
företag med kollektivavtal 

att Livsmedelsarbetareförbundet tar denna motion och för den vidare 
såsom sin egen motion till LOs representantskap och/eller LOs kon-
gress.
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I motion 76 föreslår motionären

att vi ska ha ett fullgott försäkringsskydd så länge vi är yrkesverksam-
ma.

I motion 77 föreslår motionären

att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att socialförsäkringarna 
samt a-kassan följer åldersnivån i pensionsreglerna.

I motion 78 föreslår motionären

att Livs verkar för rätt till a-kassa tills den lagstadgade pensionen börjar 
gälla.

Riksdagen har fattat beslut om att införa ett nytt begrepp i socialförsäk-
ringsbalken; riktålder för pension. I och med att medellivslängden ökar 
ska riktåldern ersätta normen om att gå i pension vid 65 års ålder och 
ersätta den 65-årsgräns som finns i många socialförsäkringar och andra 
förmåner. Riktåldern ska istället vara ett riktmärke för när en person 
kan gå i pension och vissa förmåner och beräkningar i socialförsäkring-
en ska vara knutna till riktåldern. 

År 2026, då riktåldern börjar användas, kommer riktåldern troligen 
att vara 67 år. Det påverkar även den lägsta åldern för att ta ut allmän 
pension till att gälla tre år före den riktålder som införs. Från 1 januari 
2020 ger lagen om anställningsskydd arbetstagare rätt att kvarstå i an-
ställning till 68 år och från 2023 69 år. Förbundsstyrelsen delar motio-
närernas syn på att avtalsförsäkringarna och arbetslöshetsförsäkringen 
måste följa åldersnivåerna i pensionssystemet och gälla för den som 
kvarstår i arbetslivet efter 65 år.

Förbundsstyrelsen försöker hela tiden utveckla och förbättra de för-
säkringar som ingår i medlemskapet.  

När någon fyller 65 år så övergår medlemskapet till ett pensionärs-
medlemskap och då ingår fritids- och olycksfallsförsäkringen.

När det gäller att begränsa förändringen till att enbart gälla ordinarie 
arbete i företag med kollektivavtal delar inte förbundsstyrelsen motionä-
rens uppfattning. En förändring ska omfatta alla som kvarstår i arbetsli-
vet efter 65 år.

När det gäller inbetalningar av pensionspremier var ett av avtalskra-
ven i 2020 års avtalsrörelse att åldern för intjänande av pension föränd-
ras så att premierna beräknas från första till sista kronan. Resultatet 
av förhandlingarna innebär att åldern för intjänande av avtalspension 
ändras stegvis till att 1 januari 2023 omfatta de som fyllt 22 år mot 
tidigare 25 år.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 73 första att-satsen, 73 tredje att-satsen, 74, 77 

och 78
att anse motionerna 73 andra att-satsen och 76 besvarade 
att avslå motion 75
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DAGORDNINGSPUNKT 58

Motion nr 79
Likställ försäkringen för cykelolycka med bilolycka

Från Livsklubben Kristianstads Mejeri, Kristianstad
Det finns många anledningar att cykla till jobbet, inte minst din hälsa, 
ekonomi och miljön. Det bör alltså uppmuntras. Det är också självklart 
att vara försäkrad till och från jobbet, men cyklar du har du inte samma 
förutsättningar. Skulle oturen infinna sig när du cyklar till din arbets-
plats är det skillnad jämfört med om du skulle åka bil. Skador på väg till 
eller från arbete omfattas inte av arbetsskadeförsäkringen utan av trafik-
försäkringen, som ger mer skydd. Till exempel kan du få ersättning för 
inkomstförlust och ersättning för sveda och värk från dag ett. Men bara 
om det är ett fordon inblandat.  Ramlar du på cykeln utan att en bil, 
motorcykel eller moped är en del av orsaken blir det en vanlig sjukskriv-
ning, utan ersättning för inkomstförlust, och ersättning för sveda och 
värk endast efter 30 dagars nedsatt arbetsförmåga.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att färdvägsolycka som inträffar på väg till eller från arbetet ger 100% 

ersättning vid sjukskrivning.

Motion nr 80
Likställ försäkringen för cykelolycka med bilolycka

Från Livsklubben Malmö Mejeri AB, Malmö

Det finns många anledningar att cykla till jobbet, inte minst din hälsa, 
ekonomi och miljön. Det bör alltså uppmuntras. Det är också självklart 
att vara försäkrad till och från jobbet, men cyklar du har du inte samma 
förutsättningar. Skulle oturen infinna sig när du cyklar till din arbets-
plats är det skillnad jämfört med om du skulle åka bil. 

Skador på väg till eller från arbete omfattas inte av arbetsskadeför-
säkringen utan av trafikförsäkringen, som ger mer skydd. Till exempel 
kan du få ersättning för inkomstförlust och ersättning för sveda och 
värk från dag ett. Men bara om det är ett fordon inblandat. 

Ramlar du på cykeln utan att en bil, motorcykel eller moped är en del 
av orsaken blir det en vanlig sjukskrivning, utan ersättning för inkomst-
förlust, och ersättning för sveda och värk endast efter 30 dagars nedsatt 
arbetsförmåga.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att färdolycksfall som inträffar på väg till eller från arbetet ger 100% 

ersättning vid sjukskrivning.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 79 och 80

I motion 79 föreslår motionären

att färdvägsolycka som inträffar på väg till eller från arbetet ger 100% 
ersättning vid sjukskrivning.

I motion 80 föreslår motionären

att färdvägsolycka som inträffar på väg till eller från arbetet ger 100% 
ersättning vid sjukskrivning.

Avtalsförsäkringarna förhandlas mellan LO och Svenskt Näringsliv. 
Det innebär att förbunden måste enas kring krav på förändringar. Krav 
på förändringar i avtalsförsäkringarna innebär samtidigt motkrav från 
arbetsgivarna. I grunden är kostnader för förändringar en del av löne-
utrymmet. Exempelvis avstod vi en del av löneutrymmet vid den senaste 
avtalsrörelsen för att få igenom förändringar av åldersgränsen för pen-
sionsavsättningen.

LOs kongress 2016 beslutade om flera motioner med krav på förbätt-
ringar i avtalsförsäkringarna. Bland annat beslutades att LO ska verka 
för att jämställa färdolycksfall med övriga olycksfall i arbetet och där-
med få full ersättning från dag ett. Det skulle innebära samma regelverk 
som för olycksfall i arbetet. Det innebär att vi är överens mellan förbun-
den att förbättra försäkringen gällande färdolycksfall, men samtidigt 
måste förbunden enas kring en prioritering av samtliga krav på förbätt-
ringar i avtalsförsäkringarna.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionerna 79 och 80 besvarade.

DAGORDNINGSPUNKT 59

Motion nr 81
Användning av läkare på AFA och Försäkringskassan

Från Livsklubben Kronfågel AB, Valla

När AFA och Försäkringskassan ska fastställa diagnoser hos sjuka/ar-
betsskadade, använder de sig av utomstående/oberoende läkare, istället 
för att föra en dialog med den/de läkare som behandlat den sjuke. Det 
här får till följd att de oberoende läkarna ofta inte ser eventuella sam-
band mellan olika sjukdomar/skador hos patienter, som då får avslag på 
ersättningar de borde ha rätt till.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs verkar för att AFA och Försäkringskassan ökar sin samverkan 

med patienternas läkare när de ska fatta beslut om ersättning.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 81

I motion 81 föreslår motionären

att Livs verkar för att AFA och Försäkringskassan ökar sin samverkan 
med patienternas läkare när de ska fatta beslut om ersättning.

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn att det är viktigt att Försäk-
ringskassan och AFA ökar samverkan med sjukskrivande läkare så att 
det blir tydligt och medlemmen får den ersättning som han/hon är berät-
tigad.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 81.

DAGORDNINGSPUNKT 60

Motion nr 82
Folksams försäkringsinformation på flera språk

Från Livsklubben Kronfågel AB, Valla

Folksam har i dag information tillgänglig på ett flertal språk utöver 
svenska. Det här är bra, då många livsmedelsarbetare har sitt ursprung 
i andra länder än Sverige och det är ofta lättare att ta till sig informa-
tion på sitt hemspråk.  Den här tjänsten behöver dock utvecklas och fler 
språk behöver läggas till för att fler medlemmar lättare ska kunna få 
överblick över vilka försäkringar de har i medlemskapet och vilka övriga 
försäkringar som finns att skaffa. Det blir också lättare att söka ersätt-
ning om olyckan varit framme.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs verkar för att Folksam översätter sin information till fler språk.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 82

I motion 82 föreslår motionären

att Livs verkar för att Folksam översätter sin information till fler språk.

Förbundsstyrelsen delar motionärens intention och anser att det är 
viktigt att medlemmarna kan förstå vilka försäkringar som ingår i deras 
medlemskap. I dag finns det på Folksam en flerspråkig kundtjänst som 
förutom svenska kan prata med medlemmarna på 17 olika språk, men 
det saknas skriftlig information om medlemsförsäkringarna.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 82.
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SAMHÄLLE OCH POLITIK

DAGORDNINGSPUNKT 61

Motion nr 83
Tandvård för Livsanslutna

Från Livsklubben Norrmejerier ek för, Umeå

Tandhälsan har i dag blivit en klassfråga. Dålig Tandhälsa kan i sin tur 
leda till andra hälsoproblem, både psykiska och fysiska. Det kostar både 
samhället och företagen stora summor pengar varje år.  På vår arbets-
plats ingår provsmakning av syltberedning ett tiotal gånger per dag. Vi 
tycker att det är väldigt orättvist att våra kamrater med dessa arbetsupp-
gifter riskerar att få sämre tandhälsa. I vår klubb är vi högst övertygade 
om att ett försäkringspaket innehållande tandvård för Livsanslutna även 
skulle underlätta värvningen av nya medlemmar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att ge förbundet i uppdrag att skyndsamt skapa ett försäkringspaket där 

tandläkarvården ska ingå 
att ge våra medlemmar möjligheten till ett friskare liv genom bra tand-

hälsa.

Motion nr 84
Tänder en del av kroppen

Från Peter Janson, Jonathan Westman, Nils Håkan Nilsson och Kent 
Jessen, Carlsberg, Falkenberg

Många har i dag inte råd att gå till tandläkaren eftersom de vet att det 
skulle kosta alldeles för mycket. Samtidigt blir de rikaste allt rikare och 
vi slår nya rekord i antal svenska miljardärer. Det innebär att medan de 
som gynnas av politiken kan sätta in dyra implantat så tvingas andra 
lämna en glugg i tandraden. De med svårast tandlossning avstår nödvän-
dig behandling av ekonomiska skäl. De har helt enkelt inte råd. De som 
redan har det sämst får också det sociala handikapp som det ofta inne-
bär att ha dåliga tänder. Det har även visat sig att dåliga tänder kan leda 
till flera allvarliga sjukdomar på sikt.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs driver politiskt för att det inte kosta mer än max 2000 kronor 

per år att laga tänderna. Det vore ett viktigt steg mot att på riktigt 
inkludera tandvården i den allmänna hälso- och sjukvården, med 
samma högkostnadsskydd som finns där.
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Motion nr 85
Allmän tandvård

Från Livsklubben Orkla Foods, Eslöv

Vi anser att tandvården inte ska vara en klassfråga. Dina tänder tillhör 
din kropp och ska därför räknas in i den allmänna sjukvården och vara 
integrerad i hälso- och sjukvårdslagar.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att förbundet verkar för att få in tandvården under högkostnadsskyddet
att förbundet verkar för att få in tandvården i den allmänna sjukvården 
att förbundet driver opinion i frågan.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 83 – 85

I motion 83 föreslår motionären

att ge förbundet i uppdrag att skyndsamt skapa ett försäkringspaket där 
tandläkarvården ska ingå 

att ge våra medlemmar möjligheten till ett friskare liv genom bra tand-
hälsa.

I motion 84 föreslår motionären

att Livs driver politiskt för att det inte ska kosta mer än max 2000 
kronor per år att laga tänderna. Det vore ett viktigt steg mot att på 
riktigt inkludera tandvården i den allmänna hälso- och sjukvården, 
med samma högkostnadsskydd som finns där.

I motion 85 föreslår motionären

att förbundet verkar för att få in tandvården under högkostnadsskyddet
att förbundet verkar för att få in tandvården i den allmänna sjukvården 
att förbundet driver opinion i frågan.

Det är förbundsstyrelsens uppfattning att det måste vara samhället som 
ska bekosta personers grundläggande behov såsom tandvård.

Tänderna är en del av kroppen och rätten till bra tandvård ska inte 
styras av inkomstnivå.

Det bör inte vara dyrare att besöka tandvården än sjukvården. Det 
skulle innebära att åtminstone de grundläggande tandvårdskostnaderna 
som görs utifrån tandhälsa ska ingå i de vårdkostnader som samhället 
subventionerar. Däremot inte insatser som görs utifrån kosmetiska skäl.

I dag är det fri tandvård till och med det år personen fyller 23 år, där-
efter har den som under året fyller 24 år ett tandvårdsbidrag på 600 kr/
år till det år personen fyller 29. Därefter är det 300 kr till det år perso-
nen fyller 64 år och från 65 år ökar bidraget till 600 kr. Tandvårdsbidra-
get utges enbart för undersökning och förebyggande tandvård.

Det finns även ett högkostnadsskydd i tandvården som innebär att 
kostnader över 3 000 kr ersätts med 50 % och kostnader över 15 000 kr  
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ersätts med 85 % under ett år. Trots detta har inte alla råd att gå till 
tandläkaren.

Den subventioneringsgrad som finns i dag är för låg och skulle behö-
va höjas. Dagens självrisk på 3 000 kronor utgör en orimligt hög tröskel 
in i tandvården för de som redan har knappa resurser. Den förändring 
som behöver ske är att tandvården finansieras statligt via skatter. För-
bundsstyrelsen delar därmed intentionerna i motion 84, men vill inte slå 
fast maxbeloppet till 2 000 kr utan anser att högkostnadsskyddet för 
tandvård ska vara likvärdigt med högkostnadsskyddet för sjukvård.

Förbundsstyrelsens uppfattning är att tandvård är grundläggande 
och berör alla. En tandvårdsförsäkring via medlemskapet som föreslås i 
motion 83 blir en privat lösning i facklig regi på något de samhället ska 
bekosta. Finns det risker i arbetsmiljön måste vi kräva av arbetsgivaren 
att de ska förebygga och rätta till detta. Premierna för en facklig tand-
försäkring skulle bli väldigt höga.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 83 andra att-satsen och 85 
att avslå motionerna 83 första att-satsen och 84.

DAGORDNINGSPUNKT 62

Motion nr 86
Rehabkedjan i Socialförsäkringen

Från Livsklubben Gunnar Dafgård AB, Källby

När Alliansen hade makten 2008 så infördes Rehabkedjan i vår social-
försäkring. Det blev tufft att vara sjukskriven i Sverige och vid dag 365 
så blev många utförsäkrad och då fanns det i princip två val, att börja 
arbeta igen heltid eller att skriva in sig på arbetsförmedlingen. Vi hade 
många medlemmar inom Livsmedelsindustrin som fick begära tjänstle-
digt från sin tillsvidareanställning och skriva in sig som arbetssökande 
på arbetsförmedlingen. Då ordnades ett överlämningsmöte som Försäk-
ringskassans handläggare bokade med handläggare på arbetsförmedling-
en. På detta möte deltog den utförsäkrade, arbetsgivaren, Försäkrings-
kassan, arbetsförmedlingen och representant från Livs. Det var tufft för 
många men den utförsäkrade fick bra information och hjälp och visste 
hur planen låg för en tid framöver. 

År 2016 hade Socialdemokraterna makten och tog då bort tidsgrän-
sen vid dag 365. Då kändes det riktigt bra! Men sen kom verkligheten i 
kapp på våra arbetsplatser och vi fick medlemmar som kom till dag 180 
och pang!! Då var det helt plötsligt där man fick börja bevisa att man 
inte kunde arbeta men att man kommer att kunna arbeta innan dag 365, 
för att inte bli utförsäkrad. Så är man riktigt sjuk vid dag 180 då ryker 
man direkt. Där måste man vara sjuk men inte för sjuk utan det ska fin-
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nas en plan att åter vara i arbete innan dag 365. Annars blir man utför-
säkrad och måste skrivas in på arbetsförmedlingen som arbetssökande. 

Skillnaden på 2008 och på i dag 2020 är att det inte med automatik 
sker ett överlämningsmöte. Man kan få till ett möte men det är svårt, 
och får man det så är det inte samma struktur som det var innan 2016. 
Med ett arbetarparti som styr Sverige så måste man se över reglerna i 
Rehabkedjan så att det blir mänskligt och att man förstår varför dessa 
gränser finns.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att reglerna i rehabkedjan 

regleras så att man vid dag 180 kan vara fortsatt sjuk utan att behöva 
känna stress och gå tillbaka till sitt industriarbete fast man är fortsatt 
sjuk 

att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att ett överlämningsmöte 
mellan Försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska vara obligato-
riskt om man blir utförsäkrad.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 86

I motion 86 föreslår motionären

att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att reglerna i rehabkedjan 
regleras så att man vid dag 180 kan vara fortsatt sjuk utan att behöva 
känna stress och gå tillbaka till sitt industriarbete fast man är fortsatt 
sjuk 

att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att ett överlämningsmöte 
mellan Försäkringskassan och arbetsförmedlingen ska vara obligato-
riskt om man blir utförsäkrad.

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn när det gäller att de som är 
sjuka efter dag 180 måste få fortsätta vara sjuka med sjukpenning. Även 
om det redan i dag finns riktlinjer för hur arbetsgivarna ska agera i reha-
biliteringskedjan så ställs det för låga krav på dessa om att de ska göra 
en plan för återgång i arbete för arbetstagare som förväntas vara sjuka i 
mer än 30 dagar.

Arbetsgivarna måste bli bättre på att ta sitt ansvar med rehabilitering. 
För att det ska ske måste det ställas tydligare krav på arbetsgivarna så 
att de gör rehabiliteringsplaner. På så sätt kan det i ett tidigt skede sättas 
in rehabiliteringsinsatser och eventuella arbetsanpassningar så att sjuka 
kan återgå i arbete.

Det pågår en utredning utfärdad av regeringen där de ska se över 
sjukförsäkringsreglerna och hur man ska se på normalt förekommande 
arbete efter 180 dagar men det gäller att få majoritet i riksdagen för att 
få igenom en förändring och det har Socialdemokraterna inte i dag, utan 
flera partier måste dela den uppfattningen.
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När det gäller överlämningsmöte från Försäkringskassan i dag så 
finns det möjlighet till det men det förekommer alldeles för sällan och 
oftast krävs det att individen själv ställer dessa krav.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 86.

DAGORDNINGSPUNKT 63

Motion nr 87
Avskaffa karensavdraget i sjuklönelagen

Från Livsklubben Gunnar Dafgård AB, Källby

2020 har varit ett annorlunda år med en pandemi. Pandemi har gjort 
att vår regering inför tillfälliga regler för ett förhindra smittspridningen. 
En av dessa åtgärder har varit att man kan söka ersättning för karensav-
draget hos Försäkringskassan. Vi tycker att sjuklönelagen borde ändras 
till att arbetsgivaren även är skyldigt att betala sjuklön från dag 1, alltså 
inget karensavdrag. Årets pandemi är inte den sista. Vi lever i en global 
värld samt att vi har varje år har säsongsinfluensan som även denna tar 
många äldre människors liv och orsakar produktionsbortfall för företag 
och skatteintäkter till staten.   

Vi arbetar i en bransch där grundlönen inte är speciellt hög. Ett ka-
rensavdrag kan slå hårt mot individer och familjer. Många har inte råd 
att vara sjuka. Vi tar smärtstillande och febernedsättande och går till 
jobbet. Företag anställer gärna arbetare på tillfälliga kontrakt både i vår 
och andra branscher, vilket gör att många inte vågar sjukskriva sig för 
de vet inte om de har inkomst nästa månad.   

Sjuknärvaro är skadligt för individen genom att det tär på kroppen 
när vi anstränger oss fast vi är sjuka, samt att vi smittar ner våra kamra-
ter och gör att även de får frånvaro vilket också kostar företagen i form 
av sjuklön, samt att företaget får svårt att få produktionen att gå ihop.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att karensavdraget tas bort i 

sjuklönelagen.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 87

I motion 87 föreslår motionären

att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att karensavdraget tas bort i 
sjuklönelagen.

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att karensdagen vid 
sjukdom ska bort. Livs har vid tidigare kongresser beslutat om att verka 
för ett borttagande av karensdagen och skälen som då har angetts är 
lika aktuella i dag som tidigare. Det är en arbetsmiljöfråga att av eko-
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nomiska skäl tvingas till sjuknärvaro så väl som att det är en klassfråga. 
Karensdagen i sjukförsäkringen är orättvis och ökar ojämlikheten i 
samhället.

Sjuklönelagens syfte är att ge trygghet vid sjukdom. Alla ska ha råd 
att stanna hemma när sjukdom drabbar. Ingen ska behöva gå sjuk till 
jobbet på grund av att de ekonomiska konserverna blir för kännbara.

Den direkta konsekvensen av karensdagen är tydlig på arbetsplat-
serna där sjuknärvaron är mer en regel än undantag, precis som motio-
nären beskriver.

Pandemin har synliggjort och tillfälliga regler har införts. Även när 
samhället befinner sig i ett normalläge är karensdagen ett problem och 
sjuknärvaron är stor. Karensdagen slår extra hårt mot livsmedelsarbetare 
som utför arbete med långtgående hygienkrav.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 87.

DAGORDNINGSPUNKT 64

Motion nr 88
Ändra skattereglerna till friskvårdsbidrag

Från Livsklubben Gunnar Dafgård AB, Källby

Friskvårdsbidrag som många företag erbjuder sina anställda är jättebra 
för de anställda utifrån att de kan förbättra sin hälsa. Reglerna för frisk-
vårdsbidrag, är det Skatteverket som bestämmer. Skattefriheten omfattar 
bara motion och friskvård av mindre värde och enklare slag. Om ar-
betsgivaren ersätter den anställda för kostnad för motion och friskvård 
som inte är av enklare slag eller mindre värde är ersättningen skatte- och 
avgiftspliktig. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren har ersatt den an-
ställda för hela eller del av kostnaden. 

Friskvårdsbidrag som arbetsgivaren ger till den anställda får vara 
maximalt 5 000 kronor per år. Aktiviteter av enklare slag är ofta gym, 
olika typer av gympapass eller massage. Alla våra medlemmar har inte 
möjlighet att investera tiden i att gå på gym eller passa tider för pass. 
Anledningar till detta kan vara arbetstidens förläggning eller familjeför-
hållanden. 

Det hade varit gynnsamt för våra medlemmar att kunna använda 
friskvårdsbidraget till inköp av lättare träningsutrustning till exempel 
yogamatta, hantlar eller kettlebells för att kunna träna hemma och för-
bättra sin hälsa. Önskvärt hade även varit att friskvårdsbidraget skulle 
kunna användas till exempel en cykel alt elcykel för att kunna motionera 
till och från jobbet. Istället för att använda bilen.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att utöka friskvårdsbidraget 

att även gälla inköp av lättare träningsutrustning.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 88

I motion 88 föreslår motionären

att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att utöka friskvårdsbidaget 
att även gälla inköp av lättare träningsutrustning.

Friskvårdsbidrag till anställda är en bra sak vilket ger möjlighet till en 
hel eller delvis subventionering av egen träning. Listan på aktiviteter som 
inryms i den skattefria förmånen växer stadigt år för år, men möjligheten 
till att köpa träningsutrusning, träningskläder, skor eller liknande omfat-
tas inte.

Friskvårdsbidraget är helt riktat till att en aktivitet ska utföras och 
möjliggör inte inköp av saker för aktivitet. Skatteverket har lagt reglerna 
utifrån att förmånen inte ska kunna omvandlas till pengar istället för ge-
nomförd friskvårdsaktivitet och att subventionen inte ska kunna nyttjas 
av någon annan än den anställde.

Förbundsstyrelsen anser inte att Skatteverket ska ändra reglerna kring 
friskvårdsbidraget.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 88.

DAGORDNINGSPUNKT 65

Motion nr 89
Avskaffa karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen

Från Peter Janson, Jonathan Westman, Nils Håkan Nilsson, Kent Jes-
sen, Emma Cronheim och Marie Norberg, Carlsberg, Falkenberg

Bakgrund: Karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen har skiftat genom 
åren. 1989 hade vi exempelvis 0 karensdagar vid arbetslöshet. Sedan 
dess kom karensen tillbaka 1993 och som senast sänktes med 1dag 2018 
dag och som nu är 6 dagar vid arbetslöshet, är för att göra en kort sam-
manfattning av många turer upp och ner i denna fråga. Många männ-
iskor i dagens Sverige som hamnar i arbetslöshet på grund av arbetsbrist 
har det redan ekonomiskt svårt och det gäller Livsmedelsarbetare som 
många andra LO-medlemmar. Med anledning av den ekonomiska orätt-
visa och dubbla bestraffning som karensdagar skapar för den drabbade 
föreslår vi

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs verkar för att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen för ofri-

villigt arbetslösa tas bort.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 89

I motion 89 föreslår motionärerna
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att Livs verkar för att karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen för ofri-
villigt arbetslösa tas bort.

Förbundsstyrelsen anser att dagens a-kassa har många brister. Framför 
allt omfattas alltför få på dagens arbetsmarknad av försäkringen samt 
att taket för ersättning är för lågt. Därför ser vi hellre att kvalifikations-
reglerna för ersättning förändras så att fler omfattas samt att taket höjs 
innan andra förändringar. Detta är den prioriteringsordning kongressen 
tidigare förespråkat. Sedan kan det vara rimligt att en försäkring har 
någon form av självrisk vilket det går att betrakta karensdagarna som.

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning angående karensda-
garna. De bör avskaffas. Däremot anser förbundsstyrelsen att den priori-
teringsordning som tidigare kongress antagit ligger fast.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 89.

DAGORDNINGSPUNKT 66

Motion nr 90
Rätt till a-kassa fast du inte fyllt 20 år

Från Livsklubben Gunnar Dafgård AB, Källby

En av anledningarna till att ungdomar vill vara med i vår förening är för 
att man då även är med i Livs a-kassa.  Om du uppfyller arbetsvillkoren 
så har man ändå inte rätt till a-kassa fast man varit med och betalat om 
man inte fyllt 20 år. Det är inte rättvist att man betalar till en försäkring 
som man sedan inte kan ta del av om man skulle behöva det bara för att 
man inte har fyllt 20 år.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att åldersgränsen tas bort och att om man uppfyller arbetskraven och 

medlemstiden kan använda a-kassan som alla andra medlemmar om 
man skulle bli arbetslös.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 90

I motion 90 föreslår motionären

att åldersgränsen tas bort och att om man uppfyller arbetskravet och 
medlemstiden kan använda a-kassan som alla andra medlemmar om 
man skulle bli arbetslös.

När det gäller inkomstrelaterad a-kassa finns ingen nedre åldersgräns 
för att få ersättningsdagar från a-kassan. Villkoren är de samma som för 
övriga medlemmar om arbets- och medlemsvillkor är uppfyllda vilket är 
det motionären efterfrågar.
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Däremot finns en åldersgräns på 20 år för att kunna bli beviljad 
grundersättning som kan sökas om du inte är medlem i en a-kassa eller 
har varit medlem kortare tid än ett år.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 90 besvarad.

DAGORDNINGSPUNKT 67

Motion nr 91
Skattereduktion för fackföreningsavgifter och a-kassa

Från Livsklubben Norrmejerier, Umeå

När Socialdemokraterna vann valet 2018 införde man skattereduktion 
på fackföreningsavgiften. Tyvärr innebar januariavtalet med L och C att 
S gick med på att ta bort skattereduktionen. Och här står vi i dag. Med-
lemsavgiften i facken är fortfarande inte avdragsgill. Arbetsgivarna får 
fortfarande dra av sin avgift till arbetsgivarorganisationerna. Orättvisan 
kvarstår.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs driver frågan om skattereduktionen för fackföreningsavgifter 

återinförs 
att Livs verkar för att driva frågan om skattereduktionen för fackfören-

ingsavgifter återinförs tillsammans med kamraterna i LO.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 91

I motion 91 föreslår motionären

att Livs driver frågan om skattereduktionen för fackföreningsavgifter 
återinförs 

att Livs verkar för att driva frågan om skattereduktionen för fackfören-
ingsavgifter återinförs tillsammans med kamraterna i LO.

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det är orättvist att 
en part, i detta fall arbetsgivarna, har rätt att dra av sin medlemsavgift 
och därmed få en skattereduktion för medlemskapet i arbetsgivarorgani-
sationen.

Vi kan konstatera att löntagarnas möjlighet har växlat utifrån poli-
tiska majoriteter under många år. Vilket är olyckligt och stabila förut-
sättningar är att föredra när det gäller skattereduktion för fackförenings-
avgiften. Den svenska modellen bygger på två jämnstarka parter och då 
ska också möjligheterna för avdrag vara likvärdiga.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motion 91.
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DAGORDNINGSPUNKT 68

Motion nr 92
Sänkt skatt för sjuka och arbetslösa!

Från Peter Janson, Jonathan Westman, Nils Håkan Nilsson, Kent Jes-
sen, Marie Norberg och Emma Cronheim, Carlsberg, Falkenberg

Årets val var olyckligt då det återigen blev en huggsexa om pensionärer-
nas beskattning som inte innefattade de sjukas och arbetslösas orättvisa 
skatteskillnad jämfört med de lyckliga som har ett arbete att gå till! 
Själva bakgrunden i frågan var införandet av Jobbskatteavdraget som 
blev verklighet efter valet 2006. 

Det har efter första införandet kommit flera jobbskatteavdrag som 
bara vidgat skillnaderna i skattesatserna ytterligare mellan dessa ovan 
nämnda grupper. Arbetslösa och sjuka som efter införandet behöver 
betala en större skattesats än lönearbetande bygger på en filosofi att fler 
då ska komma i arbete med detta ekonomiska incitament. Vi anser att 
denna tanke i grunden är fel och inte hjälper dessa grupper i sin redan 
utsatta situation eller framtida sådan.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs verkar politisk för att arbetslösa samt sjukskrivna på sikt betalar 

lika skatt som vi vanliga löntagare har genom Jobbskatteavdraget.

Motion nr 93
Dags för ökad jämlikhet

Från Urban Jernberg, Santa Maria, Mölndal och Björn Blomstrand, 
Swedish Match, Göteborg

På fackliga kongresser är det vanligt att vi ställer krav på förbättringar 
och standardhöjningar. Det ligger solklart i vårt intresse att välfärds-
samhället byggs ut eftersom det gynnar alla, främst arbetare. Inte lika 
vanligt är det att fackliga kongresser föreslår hur det ska finansieras. 
Men det kommer den här motionen försöka göra.   

Vi föreslår ett antal förändringar i Sveriges skattesystem. Samtliga 
förslag leder till att stärka finansieringen av välfärdens verksamheter och 
transfereringssystem. Men förslagen innebär också att de som har det 
riktigt gott ställt får bidra mer än de gör i dag. Tillsammans innebär det 
en omfördelning med dubbel kraft.   

Under en stor del av 1900-talet lyckades fackföreningar och social-
demokratin förvandla Sverige från ett fattigt och ojämlikt land till ett av 
världens mest jämlika samhällen. Men från 1990-talet och framåt bröts 
den utvecklingen. Nu är Sverige istället ett av de länder där ojämlikhe-
ten växer snabbast i hela västvärlden. Tyvärr är utvecklingen i resten av 
världen dyster, den ekonomiska ojämlikheten växer över hela världen. 
Skälen till det är många.   
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En betydelsefull anledning är att kapitalinkomsterna vuxit snabbare 
än inkomsterna från arbete, vilket bland annat ekonomien Thomas Pi-
ketty visat i sina studier. Ökade klassklyftor får förödande konsekvenser 
för enskilda och för samhället. Dessutom gror högernationalismen när 
samhället dras isär.   

Men en sak vet vi säkert – facklig organisering och politiska beslut 
kan ändra på den här utvecklingen. Förslagen i den här motionen kom-
mer inte lösa allt, men den är ett försök att flytta frågan ett steg vidare.   

Det första förslaget handlar om att höja kapitalbeskattningen till  
30 %. Detta handlar alltså bland annat om skatter på utdelningar, 
ränteintäkter och kapitalvinster. De senaste årtiondena har skatterna på 
det här området gått i motsatt riktning mot vad vi föreslår, bland annat 
med en mängd införda undantag. Att likrikta kapitalskatterna vid 30 % 
skulle få ett mycket progressivt utfall eftersom det framför allt är de med 
stark ekonomi som har kapitalinkomster. 

Argumenten mot höjda kapitalskatter har oftast varit att ”då kom-
mer företagen investera mindre”. Numera vet vi att resultatet snarare är 
tvärtom. Istället för att öka investeringarna när kapitalskatter sänkts, 
så har pengarna gått till utdelningar och VD-löner. Är någon egentligen 
förvånad? 

Det andra förslaget är att verka för att en progressiv fastighetsskatt 
baserad på marknadsvärde ska införas. Runt valet 2006 var fastighets-
katten ett hett ämne i debatten. Några noggrant utvalda pensionärer 
som bodde kvar i hus vid kusten, eller andra attraktiva områden, fick bli 
symbol i de rikas strid för att slippa en skatt dom inte kan smita ifrån. 
Tyvärr lyckades dom. För 2008 infördes en s k fastighetsavgift (som 
trots namnet är en skatt) med ett maxtak på 1 429 kr per år för bo-
stadsrätter respektive 8 349 kr per år för småhus år 2020. Villaägarna i 
Djursholm, Hovås och Falsterbo jublade.  

Maxtaket i den nuvarande fastighetsavgiften gör att det bara skil-
jer några hundralappar mellan årsavgiften för ett hus värt lite över 
en miljon kronor i Hällefors och en villa värd 25 miljoner kronor på 
Djursholm. Det här måste ändras. En ny progressiv fastighetsskatt som 
baseras på marknadsvärde skulle göra det. Genom att exempelvis sätta 
ett tak för skatten baserad på inkomst kan man säkerställa att lågin-
komsttagare kan bo kvar trots att marknadsvärdet på fastigheten stiger 
kraftigt. En sådan här skatt skulle ge stora belopp till välfärden och ut-
göra en säker skattebas. Skatt på fastigheter är svåra att smita ifrån. Det 
är troligen ett av skälen till att sådana skatter finns i de flesta civiliserade 
länder. Det tredje förslaget är att införa en grön arvs- och gåvoskatt. Här 
är historiken liknande den nyss beskrivna. 

De flesta av våra grannländer har redan en arvs- och gåvoskatt. 
Sverige avskaffade sin 2004/2005. De skäl som anfördes då var i och för 
sig berättigade (bl.a. var den för lätt att smita ifrån). Men istället för att 
avskaffa skatten borde den införas i reformerad form. Det är helt enkelt 
en fråga om anständighet – skatt på arv är rättvist, om man bär på soci-
aldemokratiska eller till och med liberala grundvärderingar. För vi borde 
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födas in till det här samhället med så lika förutsättningar som möjligt. 
Med en grön profil, alltså att intäkterna används till den nödvändiga 
klimatomställningen, får skatten dessutom en omfördelande effekt över 
generationsgränserna. 

Det två sista förslagen är att utreda och införa en förmögenhetsskatt 
samt att verka för att förmögenhetsstatistik omgående börjar samlas in. 
Införandet av en förmögenhetsskatt är ett av nyss nämnda Pikettys främ-
sta förslag för att minska den grasserande förmögenhetskoncentratio-
nen. Även här kan vi luta oss mot andra länder i Europa som redan har 
infört det. Frågan om att samla in förmögenhetsstatistik igen i Sverige 
hänger ihop med detta. För att kunna beskatta rätt grupper och undvika 
smitvägar krävs det bra offentlig statistik.   

Sverige var under lång tid ett föredöme i världen när det kom till att 
utjämna ekonomiska skillnader. Numera ligger vi efter andra jämförbara 
länder. Det är dags att vi som fackföreningsrörelse driver på en politik 
för ökad jämlikhet. Den här gången behöver Sverige inte ens gå i främsta 
ledet, vi kan i flera fall peka på andra länders goda exempel.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs verkar för en enhetlig kapitalbeskattning på minst 30 procent
att Livs ska verka för att en progressiv fastighetsskatt baserad på mark-

nadsvärde ska införas
att Livs ska verka för att en grön arvs- och gåvoskatt införs
att Livs ska verka för att förmögenhetsbeskattning utreds och genomförs 
att Livs ska verka för att förmögenhetsstatistik omgående återigen sam-

las in så att utvecklingen av förmögenhetsskillnaderna kan bevakas, 
belysas och analyseras.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 92 och 93

I motion 92 föreslår motionären

att Livs verkar politiskt för att arbetslösa samt sjukskrivna på sikt beta-
lar lika skatt som vi vanliga löntagare har genom Jobbskatteavdraget

I motion 93 föreslår motionärerna

att Livs verkar för en enhetlig kapitalbeskattning på minst 30 procent
att Livs ska verka för att en progressiv fastighetsskatt baserad på mark-

nadsvärde ska införas
att Livs ska verka för att en grön arvs- och gåvoskatt införs
att Livs ska verka för att förmögenhetsbeskattning utreds och genomförs 

samt
att Livs ska verka för att förmögenhetsstatistik omgående återigen 

samlas in så att utvecklingen av förmögenhetsskillnader kan bevakas, 
belysas och analyseras.

Ojämlikheten i Sverige har vuxit under en lång tid. Samma mönster 
återfinns i de flesta jämförbara länder. De växande klyftorna har stora 
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konsekvenser, för demokrati, för sammanhållningen i samhället och för 
den enskilda människans makt och möjligheter.

Fram till 1980 ökade jämlikheten i Sverige och vi betraktades som 
världens mest jämlika land. Som motionärerna framför möjliggjordes 
detta av en stark och organiserad arbetarrörelse. Med ett långt maktin-
nehav och en tydlig agenda för ökad jämlikhet och generell välfärd. Där-
efter har den politiska kartan ritats om och andra frågor har dominerat 
den politiska debatten.

Mot bakgrund av detta fattade LO-kongressen 2016 beslut om att 
tillsätta en jämlikhetsutredning. Resultatet presenterades hösten 2019 i 
en rapport och 115 förslag för ökad jämlikhet. Regeringen har tillsatt 
en jämlikhetskommission och frågan återfinns numer på den politiska 
dagordningen inom arbetarrörelsen. Ett medel för att nå målet om ökad 
jämlikhet är omfördelning av resurser det vill säga skattesystemet.

Det behövs en generell skatteöversyn, men avgörande för att öka 
jämlikheten är att kapitalinkomster, så som räntor, utdelningar och 
vinster, beskattas mer rättvist. En vanlig arbetare betalar ofta betydligt 
högre skatt på sin lön än vad den som har inkomster från kapital beta-
lar. Under de senaste decennierna har flera skatter på kapital och kapi-
talinkomster slopats eller sänkts kraftigt. Skatteundantagen som gynnar 
höginkomsttagare måste bort.

En skatteöversyn bör ha som utgångspunkt att beskattningen av 
fastigheter ska vara proportionell mot värdet av bostaden, eller möjligen 
vara progressiv.

Någon form av progressivt utformad arvs- och gåvobeskattning bör 
ingå i en ny skattereform. Förmögenhetsskatt bör vara ett långsiktigt 
mål för ökad ekonomisk jämlikhet. Officiell förmögenhetsstatistik behö-
ver återigen samlas in så att utvecklingen av förmögenhetsskillnader kan 
beaktas.

Jämlikhetsutredningen tar upp ett antal områden till förutom skat-
tesystemet som viktiga för ökad jämlikhet. Bland annat facklig organise-
ring och styrka för att för att förändra dagens tudelade arbetsmarknad. 
Samt tillgång till bostäder och en skola för alla att utvecklas inom.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att bifalla motionerna 92 och 93.

DAGORDNINGSPUNKT 69

Motion nr 94
Ersättning för vård i hemmet vid sjukdom

Från Livsklubben Cloetta, Ljungsbro

Om en anhörig blir sjuk som har funktionsnedsättning eller annan sjuk-
dom som gör att den inte kan vara ensam hemma under dagen. Då får 
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inte personen lämnas på sin verksamhet. Var får då den andra ekonomi i 
detta?

Vi föreslår att kongressen beslutar
att förbundet påverkar Socialdemokraterna i detta så att det är möjligt 

att få ekonomiskt stöd.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 94

I motion 94 föreslår motionären

att förbundet påverkar Socialdemokraterna i detta så att det är möjligt 
att få ekonomiskt stöd.

När det gäller vård av anhörig så finns det i sjukförsäkringssystemet en 
möjlighet att ansöka om vård av nära anhörig med en ersättning som 
motsvarar 80 % av lönen. Det gäller endast om den som behöver vård 
har en allvarlig livshotande sjukdom. Precis som motionären framhåller 
saknas det idag en möjlighet för en anhörig att få ersättning för vård av 
en närstående som är över 18 år med funktionshinder eller annan sjuk-
dom som blir sjuk och inte klarar att vara hemma själv.

Det finns en viss avvägning att göra så att inte det inte öppnas upp 
för att omsorg förs över på anhöriga. Samtidigt ser förbundsstyrelsen att 
det finns situationer när det inte finns någon bra lösning för anhöriga 
som arbetar. Förbundsstyrelsen anser därför att frågan behöver utredas 
närmare.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 94 besvarad.

DAGORDNINGSPUNKT 70

Motion nr 95
Subventionering av busskort

Från Livsklubben Cloetta, Ljungsbro

Det är självklart att alla ska ha råd att kunna åka kommunalt. Även ett 
sunt tänk om miljön.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att förbundet ska påverka Socialdemokraterna så att detta blir genom-

fört.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 95

I motion 95 föreslår motionären

att förbundet ska påverka Socialdemokraterna så att detta blir genom-
fört.
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Förbundsstyrelsen delar motionärens syn om att det är viktigt med mil-
jön och att alla ska ha råd att åka kommunalt. När det gäller kollektiv-
trafiken är det varje region som ansvarar för den regionala linjetrafiken, 
som främst täcker vardagsresandet.

När det gäller subventionering av kommunala resor så beslutas detta 
i respektive region och kostnaden bekostas av skattemedel som respek-
tive kommun och region budgeterar. Det förekommer subventioneringar 
i de flesta regioner på något sätt, det kan handla om subventionering 
för studerande, pensionärer, arbetslösa, föräldrar med mera, men det ser 
olika ut i regionerna.

För att påverka kollektivtrafiken måste politikerna påverkas. Ett 
bra exempel på påverkansarbete gjordes av Livsklubben på Kronfågel i 
Valla. De anställda ville ha en busshållplats utanför fabriken. De ord-
nade en namninsamling som de överlämnade till de styrande politikerna 
genom de politiskt engagerade i klubben. De har nu fått en busshållplats 
utanför fabriken. Det visar att det går att påverka politiken.

I många kommuner och regioner har Socialdemokraterna tyvärr inte 
egen majoritet, vilket innebär att de måste få med sig andra partier för 
att genomföra politiken.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 95.

DAGORDNINGSPUNKT 71

Motion nr 96
Utöka det facklig/politiska samarbetet

Från Johannes Weiberg Swedish Match, Kungälv

Livs, LO och arbetarrörelsen har haft ett långt och givande samarbete 
med Socialdemokraterna där vi fått igenom mycket bra för arbetarklas-
sen men i och med att S gått mer åt höger med samarbete med Mp, C 
och L ser vi att LO behöver gå åt andra hållet och det enda sättet att 
göra detta är att utöka och uppmuntra samarbeten med partier som 
delar vår Ideologi och framtidsvision. Den breda vänstern är i behov av 
enighet och samanhållning och därför måste arbetarrörelsen söka stöd 
för våra idéer hos dom partier som tycker som oss.

Jag föreslår att kongressen beslutar
att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att utöka samarbetet med 

övriga partier inom den breda vänstern 
att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att LO ska utöka samarbetet 

med övriga partier inom den breda vänstern.
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Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 96

I motion 96 föreslår motionären

att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att utöka samarbetet med 
övriga partier inom den breda vänstern 

att Livsmedelsarbetareförbundet verkar för att LO ska utöka samarbetet 
med övriga partier inom den breda vänstern.

Arbetarklassen behöver finnas med och utmana makthavare där besluten 
fattas, i riksdagen och andra politiska beslutsförsamlingar. Fackfören-
ingarna var därför med och bildade det socialdemokratiska partiet 1889. 
Alltsedan dess har den facklig-politiska samverkan funnits, men tagit sig 
något olika form genom tiderna.

För att kunna påverka politiken är kontakter och samtal med repre-
sentanter för regeringen viktigt, oberoende av vem som har makten. LO 
har haft kontakter med andra partier, företrädelsevis Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. Det har dock inte inneburit att LO har haft facklig-politisk 
samverkan i den bemärkelse som LO-kongressen beslutade gällande 
samverkan med Socialdemokratiska partiet.

Det socialdemokratiska partiet har, när det haft regeringsmakten, 
sällan haft egen majoritet, utan varit beroende av samarbete med andra 
partier, Centerpartiet eller på senare tid Vänsterpartiet och Miljöpartiet. 
Det har förstås påverkat politiken och de kompromisser som gjordes har 
påverkat väljarstödet och synen på samverkan.

Frågan om den facklig-politiska samverkans vara eller inte vara och 
formerna för den kommenteras även återkommande i media. Vissa borg-
liga politiker med SD i spetsen driver nästan kampanjliknande agitation 
mot stödet till det socialdemokratiska partiet. Högerns agerande och det 
faktum att partiet inte har regeringsmakten och därmed inte kan ge-
nomföra den politik som LO efterlyser har bidragit att ifrågasättande av 
den facklig-politisk samverkan också har kommit från enskilda fackliga 
medlemmar.

Antal LO-medlemmar representerade bland socialdemokratiska 
politiker i förhållande till sin andel av socialdemokratiska väljare har 
minskat. Det innebär att partiet missar den kunskap, erfarenhet och 
kompetens som arbetare har utifrån sina roller i yrkeslivet och medlem-
mar missar möjligheten att vara med och utforma politiken.

Förutsättningar för det politiska samtalet har också försämrats. Ar-
betsgivare förbjuder i större utsträckning det politiska samtalet. Mötes-
verksamheten minskar och den naturliga diskussionen på fikaraster har 
upphört eller ändrat tonen. Möjlighet för förtroendevalda att diskutera 
politik i samband med kurser minskade när allt fler kurser genomförs 
som externat och bidrar till att många förtroendevalda inte klarar av 
diskussionen på arbetsplatsen.

Stödet för socialdemokrater bland förtroendevalda är dock fortfa-
rande stort. Det innebär att vi har stor potential att organisera nya och 
aktiva medlemmar till partiet och påverka politiken. Vi befinner oss i 
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en tid då samverkan behöver utvecklas och stärkas - inte splittras. Vi är 
starkare om vi agerar tillsammans och samordnat i en tid då LO-kollek-
tivet krymper och andra röster blir högre.

Samverkan mellan LO och det socialdemokratiska partiet är unik och 
bygger på att de två organisationerna har olika uppdrag, men samma 
värderingar och synen på hur samhället bör se ut, som grund för sin 
politik, sitt agerande. Det betyder inte att LO är överens med Social-
demokraterna i alla politiska sakfrågor. Synen på vilka medel som ska 
användas för att nå målen kan också vara olika. Men de grundläggande 
värderingarna om jämlikhet och solidaritet samt ömsesidig respekt och 
förtroende har varit och måste också fortsättningsvis vara grunden för 
den facklig-politiska samverkan.

Organisationerna har skilda roller. LO och förbunden ska företräda 
sina medlemmars intressen. Det socialdemokratiska partiet ska företräda 
flera grupper och samtidigt hantera de situationer som kan uppstå i 
olika parlamentariska församlingar. Det innebär att konflikter kan upp-
stå, sett utifrån de skilda rollerna är det helt naturligt och behöver inte 
vara negativt.

När Socialdemokraterna har makten samverkar vi fortfarande med 
partiet, inte med regeringen.

Samverkan är långsiktig och fortgår i vått och torrt. Organisatio-
nerna kan inte diktera villkoren för varandra, men det finns en ständigt 
pågående dialog på alla nivåer; om politiken, om organisationen och om 
hur samverkan bäst kan utvecklas. Det finns naturliga arenor för den 
dialogen som sker både i formella och mer informella former så att vi 
tillsammans kan bygga politiken.

För att samverkan ska vara trovärdig och framgångsrik krävs en 
ömsesidighet. Samverkan bygger på att parterna behöver varandra och 
att båda parter ser nyttan av den. Men samverkan kräver också ömsesi-
dighet i andra avseenden. Det krävs en ömsesidig respekt för varandras 
olika roller, att man har förtroende och tillit för varandra.

Samverkan bygger på tron att man tillsammans kan åstadkomma nå-
got som är större än det som organisationerna kan åstadkomma var och 
en för sig; att man tillsammans kan nå en förändrad samhällsmodell; att 
man tillsammans kan vara en samhällsförändrande kraft, för full syssel-
sättning och ett hållbart arbetsliv.

Samverkan handlar om att ta tillvara varandras resurser och kom-
petenser ständigt och jämt, inte bara i valrörelserna eller när det passar 
oss. Men det handlar också om att ha förståelse och respekt för att det 
till och från kan finnas skiljaktiga meningar i vissa frågor och att klara 
att hantera sådana situationer.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 96.
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DAGORDNINGSPUNKT 72

Motion nr 97
Att avsluta det direkta ekonomiska stödet till 
Socialdemokraterna

Från Livsklubben Olle Nyberg Chark AB, Johanneshov

Det ekonomiska stödet till Socialdemokraterna motiveras från fackför-
eningshåll med att förbundens medlemmar behöver politiska föränd-
ringar, som endast kan genomdrivas i Riksdagen och att S är det parti 
som står oss närmast och har förmågan att påverka dessa beslut. Att 
Socialdemokraterna är det parti som står oss närmast är en öppen fråga. 
Många fackliga skulle nog inte hålla med om det, efter alla förändringar 
av partiets inriktning i en riktning som inte ligger i linje med våra intres-
sen.

Fackföreningsrörelsen och Socialdemokraterna genomdrev de stora 
förbättringar för arbetande människor som kom tillstånd under 1900-ta-
let genom att ha en långsiktig vision, och jobba för breda reformer till 
det stora flertalets fromma.

 I dag är perspektivet fortsatt maktinnehav de nästkommande fyra 
åren. Och argumentet till att acceptera att låta allt fler av de förbättring-
ar som vi tidigare vunnit gå till spillo är ständigt att det med en borgerlig 
regering hade blivit ännu sämre. Det är ingen hållbar utgångspunkt för 
en rörelse som vill något mer än att förlora alla de förbättringar som 
tidigare vunnits, fast i ett lite långsammare tempo. 

Hälften av LO-förbunden har redan avslutat det ovillkorade stödet 
till Socialdemokraterna, eftersom de konstaterat att det inte är det effek-
tivaste sättet att använda förbundens pengar för att gynna medlemmar-
nas intressen. Och självklart är det så. Hur skulle ett ovillkorat stöd till 
ett parti som alltmer är beredda att kompromissa bort sina egna stånd-
punkter, och våra fackliga intressen, till förmån för en ny mandatperiod 
vid makten kunna vara det mest effektiva sättet att använda pengarna 
på? Socialdemokraterna vet ju att oavsett hur de agerar så sätts peng-
arna in på kontot i alla fall. Det är rent oansvarigt att hantera medlem-
marnas pengar på det sättet. Om Socialdemokraterna ska få pengar av 
oss borde de också vara tvungna att bevisa att de gjort sig förtjänta av 
dem.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs omedelbart avslutar det automatiska ovillkorade stödet till Soci-

aldemokraterna 
att Livs istället inrättar en fond för fackligt-samhälleligt påverkansar-

bete, där man utifrån medlemmarnas och arbetarrörelsens intres-
sen delar ut pengar till de organisationer som bäst kan gynna dessa 
intressen långsiktigt.
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Motion nr 98
Partibidrag

Från Bo Karlsson, HK Scan, Skara

Livs bör sluta att ekonomiskt stödja Socialdemokraterna eftersom 
partiet inte längre är ett arbetarparti och driver arbetarnas kärnfrågor. 
Vi kan inte ha ett fackligt-politiskt samarbete när Socialdemokraterna 
driver frågor som går helt isär mot våra intressen.  Livs borde tillsam-
mans med övriga LO-förbund driva frågor som är viktiga för arbetar-
rörelsen istället för att stödja ett parti som ägnar sig år sänka skatter åt 
höginkomsttagare som värnskatten, införa RUT-bidrag till möblering 
och kemtvätt samt höja pensionsåldern. Det är med andra ord långt från 
arbetarrörelsen frågor.

Jag föreslår att kongressen beslutar
att Livs omedelbart stryper bidraget till Socialdemokraterna.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 97 och 98

I motion 97 föreslår motionären

att Livs omedelbart avslutar det automatiska ovillkorade stödet till Soci-
aldemokraterna 

att Livs istället inrättar en fond för fackligt-samhälleligt påverkansar-
bete, där man utifrån medlemmarnas och arbetarrörelsens intres-
sen delar ut pengar till de organisationer som bäst kan gynna dessa 
intressen långsiktigt.

I motion 98 föreslår motionären

att Livs omedelbart stryper bidraget till Socialdemokraterna

Frågan om den facklig-politiska samverkans vara eller inte vara och 
formerna för den kommenteras återkommande i media. Vissa borgerliga 
politiker med SD i spetsen driver nästan kampanjliknande agitation mot 
fackförbundens stöd till det Socialdemokratiska partiet. De anser att 
förbunden ”köper sig makt” men de är samtidigt ovilliga att redovisa 
stödet de själva får av näringslivet. En försvagad facklig-politisk sam-
verkan skulle gynna högern och våra motparter. Det skulle minska våra 
möjligheter att framgångsrikt påverka politiken.

Högerns agerande och det faktum att det Socialdemokratiska partiet 
leder en minoritetsregering och därmed inte kan genomföra den politik 
som vi efterlyser har bidragit till att ifrågasättande av den facklig-poli-
tisk samverkan.

Samverkan bygger på att parterna behöver varandra och att båda 
parter ser nyttan av den. Det sker inget automatiskt stöd till partiet. För-
bundsstyrelsen prövar frågan särskilt och fattar beslut om stöd utifrån 
det som bäst gynnar medlemmarna. Samverkan måste även vårdas om 
stödet för den ska bestå.
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Vi befinner oss i en tid då samverkan behöver utvecklas och stärkas - 
inte försvagas. Vi är starkare om vi agerar tillsammans och samordnat i 
en tid då arbetarnas rättigheter angrips och andra röster blir högre.

När Socialdemokraterna har makten samverkar vi fortfarande med 
partiet, inte med regeringen. Samverkan är långsiktig och fortgår i vått 
och torrt, oberoende av om Socialdemokraterna har makten eller inte. 
För att samverkan ska vara trovärdig och framgångsrik krävs en ömse-
sidighet. Det krävs en ömsesidig respekt för varandras olika roller, att 
man har förtroende och tillit för varandra. Samverkan bygger på tron 
att tillsammans går det att åstadkomma något som är större än det som 
organisationerna kan åstadkomma var och en för sig. Att det tillsam-
mans går att nå en förändrad samhällsmodell, full sysselsättning och ett 
hållbart arbetsliv.

Organisationerna kan inte diktera villkoren för varandra, utan det 
måste finnas en ständig pågående dialog på alla nivåer; om politiken, 
om organisationen och om hur samverkan bäst kan utvecklas så att vi 
tillsammans formar politiken. Samverkan sker både i formella och mer 
informella former och regleras i begränsad utsträckning.

Samverkan handlar om att ta tillvara varandras resurser och kompe-
tenser ständigt och jämt, inte bara när det passar oss. Men det handlar 
också om att ha förståelse och respekt för att det till och från kan finnas 
skiljaktiga meningar i vissa frågor och att klara att hantera sådana situa-
tioner.

Det är viktigt för förbundet att ha ett starkt parti att samverka med. 
Det är ett skäl till att fortsätta ge ekonomiskt stöd till det Socialdemo-
kratiska partiet utan speciella villkor.

Livs gör det för att det gynnar förbundets medlemmar att partiet är 
starkt och kan driva igenom politiska beslut som ligger i linje med de 
beslut som fattats på förbundets kongresser.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motionerna 97 och 98.

DAGORDNINGSPUNKT 73

Motion nr 99
Arbetarrörelsens historia i skolan

Från Peter Janson, Jonathan Westman, Nils Håkan Nilsson, Kent Jes-
sen, Marie Norberg och Emma Cronheim, Carlsberg, Falkenberg

I dagens skola får skolungdomarna läsa en hel del om alla våra gamla 
kungar. Om lönearbetare och fackföreningens historia finns i princip 
ingenting. Detta gör att dagens ungdomar blir historielösa. Det är väl 
i och för sig inte så konstigt när mycket av skolans läromedel sponsras 
av Svenskt Näringsliv.  För att få en större förståelse och sammanhang 
för hur samhället ser ut, då arbetarrörelsen och den svenska modellen 
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historiskt påverkar dem själva, sina förfäder men även de närmaste och 
samhället i stort i nutid.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att verka med kraft på politisk väg för att det i högstadiet/gymnasiesko-

lan ska finnas med i studieplanen arbetarrörelsens historia.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 99

I motion 99 föreslår motionären

att verka med kraft på politisk väg för att det i högstadiet/gymnasiesko-
lan ska finnas med i studieplanen om arbetarrörelsens historia.

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Arbetarrörelsen med 
sin politiska och fackliga gren har betytt mest av folkrörelserna för det 
demokratiska samhället vi har i dag. Ändå är utrymmet den får i klass-
rummet obefintligt.

Den benämns primärt i grundskolan som en del av kursplanen som 
behandlar revolutioner, nya idéer, samhällsklasser och politiska ideo-
logier utan att nämnvärt beskriva rörelsen i sig. De flesta människor 
kommer i kontakt med arbetarrörelsens historia först när de går på fack-
liga utbildningar. Det räcker inte om vi vill att våra barn i framtiden ska 
kunna förstå samhällsdebatten.

Politiken/regeringen beslutar dock inte om studieplanen. Skolver-
ket tar fram förslag på vad som ska stå i ämnesplanerna. Sedan är det 
regeringen som beslutar om ämnesplanerna till de ämnen som är gemen-
samma för alla program på gymnasial nivå.

Ämnesplanen består av ämnens syfte och kurser i ämnet som i sin 
tur innehåller centralt innehåll och kunskapskrav.  Läraren planerar och 
genomför undervisningen med utgångspunkt i syftet och det centrala 
innehållet. Den första delen, syftet, beskriver varför elever läser ett visst 
ämne i skolan och vilka kunskaper som det är meningen att eleverna ska 
få. Nästa del av ämnesplanen utgörs av de kurser som ingår i ämnet och 
dess centrala innehållet. Det mesta är skrivet på en övergripande nivå så 
att läraren själv har möjlighet att avgöra hur djupt han eller hon ska gå 
in på olika delar i ämnet.  Om läraren vill och hinner kan läraren också 
lägga till andra delar i sin undervisning.

Sist i ämnesplanen kommer kunskapskraven som tolkas utifrån syftet, 
det centrala innehållet och lärarens undervisning.

I ämnesplanen, beskrivs ämnet Historia som ett både humanistiskt 
och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och 
samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför 
framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna 
som nutida tolkningar av dessa. Ämnets syfte beskrivs även så att den 
omfattar arbetarrörelsens historia och ger elever möjlighet att ta till sig 
den.
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Kunskapsbristen om arbetarhistoria kan därför inte åtgärdas enbart 
via politiska beslut och består primärt av lärarnas vilja och möjligheter 
att lära ut och elevernas intresse att lära sig. För den fackliga rörelsen 
innebär detta att skolinformation blir allt viktigare och grundläggande 
för möjligheten att väcka elevernas intresse för arbetarrörelsen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 99 besvarad.

DAGORDNINGSPUNKT 74

Motion nr 100
Krav på brottsregisterutdrag vid anställning

Från Livsklubben Olle Nyberg Chark AB, Johanneshov

Lagen gällande utdrag ur belastningsregistret är mycket specifik. Den är 
utformad för att skydda den enskildes integritet. Principen i ett rätts-
samhälle gällande brott och straff är tydlig: När du avtjänat ditt straff 
har du betalat din skuld till samhället och ska inte utsättas för vidare 
bestraffning om du fortsättningsvis avhåller dig från brott. 

När det gäller arbetsgivares rätt att ta del av en enskilds belastnings-
register är lagen utifrån denna grundläggande princip också mycket 
tydlig. Det finns klara avgränsningar. De enda tillfällen då arbetsgivare 
har rätt att få tillgång till utdrag ur jobbsökandes belastningsregister är 
när det handlar om arbeten med barn. Och de utdrag de då får begära 
ut innehåller enbart information om eventuella brott som den sökande 
utfört mot barn. 

För att undvika att exempelvis pedofiler tar jobb på dagis och liknan-
de. Denna rätt till utdrag ur belastningsregistret kan nog de allra flesta 
ställa sig bakom, då avvägningen mellan den personliga integriteten och 
barns rätt att skyddas från övergrepp känns helt rimlig. Men den enskil-
de har också rätt att begära utdrag ur sitt eget belastningsregister. Då får 
man ut hela belastningsregistret, alla brott man begått, från de största 
till de minsta. 

Denna rätt är till för att den enskilde alltid ska kunna få reda på vilka 
uppgifter myndigheterna har registrerat om en, men utnyttjas av arbets-
givare till att kringgå lagens syfte och rättsstatens principer. Det finns 
arbetsgivare, inom vår och andra branscher, som avkräver av personer 
som söker anställning eller ska skriva på för fast anställning, att de ska 
begära ut ett eget utdrag ur belastningsregistret, och sedan ta med ku-
vertet oöppnat till arbetsgivaren. Eftersom denna kontroll utförs innan 
anställningsavtal skrivs på kan arbetsgivaren då efter eget godtycke välja 
att inte ge någon anställning eller fast kontrakt på grund av minsta lilla 
förseelse. Eftersom det handlar om arbetssökande och visstidsanställda 
behöver arbetsgivaren inte motivera sitt beslut för den anställde eller 
arbetssökande. 
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Vi har varit i kontakt med Polisen med förfrågningar om detta och de 
säger att det inte är så möjligheten till personliga belastningsregisterut-
drag är avsedd att användas. Att det är att förfela syftet. Arbetsrättsju-
rister har också sagt att denna användning av möjligheten att begära ut 
personliga brottsregisterutdrag står i strid med lagstiftarens intentioner 
(bl.a. arbetsrättsjuristerna Simployer Tholin). 

På senare år har mängden personliga utdrag ur belastningsregistret 
som begärs ut ökat lavinartat, vilket tydligt visar att denna rutin hos ar-
betsgivare ökar. Antalet personliga utdrag ur belastningsregistret ökade 
från 40 000 till 286 000 mellan 2003 och 2014 (Lag & Avtal, 2019-05-
23). Om den som begått något eller några snedsteg i sitt liv inte ens har 
möjlighet att få jobb på ett fabriksgolv, var ska de då kunna arbeta? Hur 
ska de då kunna bygga upp ett hederligt liv, om de är utestängda från 
varje arbetsplats?  

Redan 2014 föreslog en statlig utredning (SOU 2014:48) att denna 
typ av krav på utdrag vid anställning skulle förbjudas. Och 2017 sade 
Morgan Johansson att frågan låg hos arbetsmarknadsdepartementet och 
att de lovat en proposition nästkommande år. 2019 kom så utredningen 
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författnings-
stöd (SOU 2019:19), som gick på samma linje.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livsmedelsarbetareförbundet aktivt verkar för att förslag i linje med 

de liggande utredningarna ska genomdrivas i Sveriges riksdag. Det 
vill säga att det ska bli förbjudet för arbetsgivare att kräva anställda, 
arbetssökande, praktikanter och bemanningsanställda på personliga 
utdrag ur belastningsregistret

att utdrag ur belastningsregistret ska endast få ske i de fall där lagen sti-
pulerar att arbetsgivarna har rätt att begära ut sådana utdrag själva. 
Om denna rätt behöver utvidgas på något område ska det ske lagstift-
ningsvägen och definieras så att specifika arbetsgivare får ut specifika 
uppgifter, som är relevanta för just det arbete det handlar om. Precis 
som man gör i dag med personer som söker jobb inom barnomsorgen 

att den nuvarande möjligheten för arbetsgivare att godtyckligt kunna an-
vända brott som arbetssökanden redan har blivit straffade för enligt 
gällande rätt, som en anledning att diskvalificera dem från anställning 
måste bort.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 100

I motion 100 föreslår motionären

att Livsmedelsarbetareförbundet aktivt verkar för att förslag i linje med 
de liggande utredningarna ska genomdrivas i Sveriges riksdag. Det 
vill säga att det ska bli förbjudet för arbetsgivare att kräva anställda, 
arbetssökande, praktikanter och bemanningsanställda på personliga 
utdrag ur belastningsregistret

att utdrag ur belastningsregistret ska endast få ske i de fall där lagen sti-
pulerar att arbetsgivarna har rätt att begära ut sådana utdrag själva. 
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Om denna rätt behöver utvidgas på något område ska det ske lagstift-
ningsvägen och definieras så att specifika arbetsgivare får ut specifika 
uppgifter, som är relevanta för just det arbete det handlar om. Precis 
som man gör i dag med personer som söker jobb inom barnomsorgen 

att den nuvarande möjligheten för arbetsgivare att godtyckligt kunna an-
vända brott som arbetssökanden redan har blivit straffade för enligt 
gällande rätt, som en anledning att diskvalificera dem från anställning 
måste bort.

Förbundsstyrelsen uppfattning är att den som har avtjänat sitt straff ska 
ha samma rätt som alla andra att verka och arbeta i samhället. Arbetsgi-
varens möjligheter att begära att en arbetssökande ska uppvisa utdrag ur 
belastningsregistret kan leda till att personer som avtjänat sina straff inte 
anställs och med försörjningsproblem som följd.

Arbetsgivaren har som utgångspunkt rätt att anställa hur han vill, 
vem han vill och kräva vad som han vill för anställning. Arbetsgivarna 
begär vid allt fler tillfällen att få se utdrag ur olika register, bland annat 
belastningsregistret. En enskild person kan begära utdrag om sig själv.

Arbetssökandens integritetsskydd har utretts vid flera tillfällen bland 
annat i SOU 2002:18, SOU 2009:44, SOU 2014:48 och SOU 2019:19. 
Utredningen 2014:48 hade bland annat som utgångspunkt att arbetssö-
kande måste tillförsäkras ett effektivt integritetsskydd.

Utredningen ansåg att den som har avtjänat sitt straff måste ha en 
rimlig möjlighet att återanpassa sig i samhället och kunna försörja sig. 
En arbetssökande som vill anställas har i allmänhet små möjligheter att 
motsätta sig arbetsgivarens begäran om att visa upp ett belastningsregis-
terutdrag. Utredningen ansåg vidare att en registeruppgift om en lagö-
verträdelse var mer integritetskänslig än en uppgift om att den enskilde 
inte förekommer i belastningsregistret. En person som gjort sig skyldig 
till brottslighet och sedan avtjänat sitt straff ska kunna verka och arbeta 
i samhället under samma förutsättningar som andra. Att kunna få och 
behålla ett arbete kan på ett positivt sätt bidra till en bättre återgång och 
anpassning till det vanliga livet.

Utredningen föreslog att det skulle vara förbjudet för arbetsgivare 
att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller 
överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. Det vill säga, det måste 
finnas en lag som ger arbetsgivaren en sådan rätt. Finns ingen sådan lag 
skulle det vara förbjudet under skadeståndsansvar om arbetsgivaren 
ändå begärde det.

Det finns för närvarande lagförslag innebärande generellt förbud mot 
att arbetsgivare begär att arbetstagare ska uppvisa eller överlämna ett 
utdrag ur belastningsregistret, om inte begäran har stöd i lag eller för-
fattning meddelad med stöd av lag. Lagstöd för sådan begäran finns inte 
inom livsmedelsindustrin. Enligt förslaget ska vid överträdelse allmänt 
skadestånd betalas.  Förbundsstyrelsen följer fortsatt processen med 
lagstiftningsarbetet.
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Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 100 besvarad.

DAGORDNINGSPUNKT 75

Motion nr 101
Anta ett Miljö- och klimatpolitiskt program

Från Peter Janson, Carlsberg, Falkenberg, Bo Karlsson, HK Scan, 
Skara, Tommy Åberg, Åbro bryggeri, Vimmerby, Cecilia Aldén, Clo-
etta, Ljungsbro, Robert Kuusikko, Arla Foods, Sundsvall och Urban 
Jernberg, Santa Maria, Mölndal

Att börja med en förändring/förbättring är alltid en inre resa. Vad tycker 
jag? Vad kan jag som medlem göra? Vad kan vi som kollektiv göra? Vad 
kan mitt företag göra? Kan Livs som fackförbund påverka mer, och göra 
skillnad nationellt och internationellt? 

I det viktiga klimatarbetet som är en ödesfråga i så många avseenden! 
Klimatförändringarna såsom uppvärmning, farliga kemikalier och att 
inte ha tillgång till rent vatten för att nämna några klimat/miljöfakto-
rer som påverkar såklart alla men i högre grad arbetarklassen runtom i 
världen negativt. 

Om inte mer görs för att vi ska nå de klimatmål som finns i agenda 
2030 är de människor som står längst ner på samhällsstegen som får ta 
den värsta smällen. Kan Livs och vi medlemmar göra skillnad? Efter att 
ha lyssnat på ett webbinarium om Gröna Skyddsombud är vår slutsats 
ett tvärsäkert Ja! att agera på ovan ställda frågor. 

Handels har tagit fram ett gediget klimatpolitiskt arbete som kan 
användas som inspiration. Även arbetet som Facken inom industrin och 
IUL gör kan användas som underlag. Då vi anser miljön och klimatet är 
en mycket viktig fråga vill vi härmed att Kongressen antar följande mo-
tion för ett offensivt program som vi Livs’are kan känna stolthet över. 
Att vi som förbund även tar fajten i frontlinjen för en av vårt tids ödes-
frågor: klimat och miljö.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs tar fram ett eget Miljö- och klimatpolitiskt program med fokus 

på livsmedelsindustrin.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 101

I motion 101 föreslår motionärerna

att Livs tar fram ett eget miljö- och klimatpolitiskt program med fokus 
på livsmedelsindustrin.

Förbundsstyrelsen delar motionärernas oro över klimatförändringar och 
miljöförstöring samt de problem som blir resultatet. För att utvecklingen 
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ska vända krävs framför allt att världens länder fokuserar på Agenda 
2030 samt fullföljer sina åtaganden i Parisavtalet.

För att minska utsläppen av växthusgaser och den globala uppvärm-
ningen krävs stora investeringar och de enskilda länderna måste leda 
omställningen till ett grönare samhälle. Alla kan bidraga med något men 
för att nå långsiktiga och hållbara förändringar krävs så mycket mera.

LO tillsammans med förbunden har tagit fram ett klimatprogram 
som framför allt fokuserar på klimat och miljöinvesteringar på det 
nationella planet. Facken inom industrin har påbörjat ett gemensamt 
arbete för att ta fram ett program eller avsiktsförklaring gällande in-
dustrin. Målsättningen är att detta ska vara klart i juni 2021 och vad 
det kommer innebära för oss som organisation, våra arbetsplatser och 
medlemmar vet vi inte i dagsläget.

Därför landar förbundsstyrelsen i att inte ta fram eget miljö- och kli-
matpolitiskt program. Förbundsstyrelsen vill framhålla att det är viktigt 
att varje företag tar fram sin egen klimatplan och att klubbarna är pådri-
vande i detta arbete.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 101.

DAGORDNINGSPUNKT 76

Motion nr 102
Värna äganderätten för en levande landsbygd och ökad  
livsmedelsproduktion

Från Dennis Andersson, Fazer Bageri, Umeå

En av slutsatserna i den s.k. Livsmedelsdialogen som hölls 2015 var att 
vi ska öka livsmedelsproduktionen i landet - något som den nu rådande 
pandemin visar på klokskapen i synnerhet då Sverige numera saknar 
beredskapslager. 

För Livsmedelsarbetareförbundet skulle detta också innebära säkrade 
arbetstillfällen genom förädling av inhemska råvaror. En ökad livsmed-
elsproduktion innebär också bättre möjligheter för en levande lands-
bygd, fler arbetstillfällen och ökad skatteuppbörd. Tyvärr föreligger i 
dag stora problem att leva upp till Livsmedelsdialogens slutsatser.  

För svenska brukare ligger miljö- och skattepålagor högre än för den 
utländska konkurrensen. Försämrade djurhållningsregler är dock föga 
etiskt och skyddstullar är en oframkomlig väg givet EU:s inre mark-
nad. Skattepolitiken går emellertid att styra på inhemsk nivå. Ekologisk 
produktion kräver exempelvis ökad maskinell insats - vilket leder till 
ökad bränsleförbrukning. Den förda rovdjurspolitiken, där synbart vårt 
lagstiftande organ, Riksdagen, tappat styrningen till tjänstemannanivån, 
är ett annat allt större problem. 
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Ett annat dilemma är att äganderätten inte längre är självskriven, 
något som rimligtvis inte skulle behöva vara fallet eftersom denna faller 
under såväl svensk grundlag som de mänskliga rättigheterna. Socialde-
mokraternas regeringspartner Miljöpartiet förefaller dock vara av en 
annan åsikt, något som syntes med eftertryck i den långdragna rättstvis-
ten mellan svenska staten och privata skogsägare beträffande fjällnära 
skog där staten inte ville ge gängse kompensation när avverkningsförbud 
förmedlades. 

Enligt dåvarande miljöminister Karolina Skog (MP) skulle det helt 
enkelt bli ”för dyrt”. Staten förlorade till slut i högre instans. Att bevara 
naturvärden är inte fel i sig så länge grundlagen efterlevs. Om äganderät-
ten däremot tillåts att devalveras undermineras på sikt även förutsätt-
ningarna att leva upp till Livsmedelsdialogens slutsatser, att upprätthålla 
en levande landsbygd och i förlängningen även en svensk livsmedelsin-
dustri. Det ligger sålunda i Livsmedelsarbetareförbundets intresse att slå 
värn om äganderätten. Således bör Livsmedelsarbetareförbundet verka 
för:

Jag föreslår att kongressen beslutar
att politiskt påverka Socialdemokraterna att tillse att respekten för ägan-

derätten i praktisk tillämpning upprätthålls i landet 
att politiskt påverka Socialdemokraterna att verkställa livsmedelsdialo-

gens slutsatser.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 102

I motion 102 föreslår motionären

att politiskt påverka Socialdemokraterna att tillse att respekten för ägan-
derätten i praktisk tillämpning upprätthålls i landet

att politiskt påverka Socialdemokraterna att verkställa livsmedelsdialo-
gens slutsatser.

Livsmedelsdialogen och dess slutsatser finns med och hanteras inom 
livsmedelsstrategin. Riksdagen beslutade om livsmedelsstrategin 2017 
och strategin är långsiktig och sträcker sig till år 2030. Det finns också 
en bred politisk enighet kring beslutet om livsmedelsstrategin.

Förbundet finns representerat genom förbundsordförande i det na-
tionella rådet där vi försöker föra in förbundets frågor. Ett av de över-
gripande målen med strategin är att öka livsmedelsproduktionen och 
självförsörjningsgraden i Sverige.

Förbundsstyrelsen har svårt att se hur äganderätten i konflikt med 
miljömässiga mål och naturvärden i form av fjällnära skog påverkar livs-
medelsproduktionen.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 102 andra att-satsen besvarad
att avslå motion 102 första att-satsen.
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LIVSMEDELSPOLITIK

DAGORDNINGSPUNKT 77

Motion nr 103
Motion angående Kungliga hovleverantörer

Från Livsklubben Barilla Sverige AB, Filipstad

Ett av vårt förbunds viktigaste intressen är att de livsmedelsprodukter 
som konsumeras i vårt land också ska vara tillverkade här. För våra 
jobb, vårt lands ekonomi och välmående och för miljöns skull är det 
viktigt att vi med alla tänkbara medel kämpar för att bevara svensk 
livsmedelsindustri.

Vi föreslår att kongressen beslutar
att Livs verkar för att ingen produkt som har tillverkats utanför Sveriges 

gränser ska få prydas med symbolen för ”Kunglig Hovleverantör”.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 103

I motion 103 föreslår motionären

att Livs verkar för att ingen produkt som har tillverkats utanför Sveriges 
gränser ska få prydas med symbolen för ”Kunglig hovleverantör”.

Förbundsstyrelsen håller med motionären om vikten av en ökad inhemsk 
livsmedelsproduktion. Men är tveksam till betydelsen av symbolen 
Kunglig hovleverantör för att uppnå detta. På www.kungahuset.se fram-
går vilka kriterier som gäller för att bli aktuell att använda symbolen.

Att bli Kunglig hovleverantör är en hedersutnämning som tilldelas 
företag som bevis på att företagets produkter eller tjänster är uppskat-
tade av någon medlem av kungafamiljen. Hovleverantörskap beviljas av 
Hans Majestät Konungen.

Detta blir lite svårt att påverka eftersom det ligger utanför demo-
kratins ramar och offentlig insyn vilka företag som kan vara aktuella. 
Livsmedelsförbundet har kongressbeslut på att avskaffa monarkin.

Styrelsen föreslår att kongressen beslutar
att avslå motion 103.
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